Εργασίες των μαθητών/μαθητριών
του Βενετοκλείου 1ου Λυκείου Ρόδου
στα πλαίσια της θρησκευτικής εκπαίδευσης
Σχολικό έτος 2018-19
Υπεύθυνος καθηγητής: Νικόλαος Τσιρέβελος

1. Ένα μάθημα ζωής. Συνέντευξη του Μητροπολίτη
Ρόδου κ. Κυρίλλου στους μαθητές/στις μαθήτριες του
Βενετοκλείου Λυκείου

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος:
"Οι νέοι, έχετε πολλές προϋποθέσεις στην ζωή σας,
εγώ σας λέω να έχετε όνειρα και οράματα"
"Η ιεροσύνη είναι ζήτημα περισσότερο καρδιάς"
"Αν αρνηθούμε την ταυτότητα,τελικά δεν μας μένει τίποτα.Η παράδοση μας
είναι συνυφασμένη με την Εκκλησία και εκφράζει το είναι μας"
"Ο φανατισμός είναι ένας λάθος τρόπος έκφρασης της πίστεως
και οδηγεί σε λάθος μονοπάτια".

Λίγες μέρες πριν το Πάσχα, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β1 του
Βενετοκλείου 1ου Λυκείου Ρόδου είχαμε τη χαρά να συναντήσουμε τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κύριλλο στο γραφεία της Μητροπόλεως
στο Μανδράκι.
Ο Σεβασμιότατος, παρ όλες τις υποχρεώσεις του, μας υποδέχτηκε με μεγάλη
χαρά και σχεδόν για δύο ώρες απαντούσε στις ερωτήσεις μας. Πιο
συγκεκριμένα δέχτηκε να απαντήσει σε προσωπικές ερωτήσεις, σε θέματα
σχετικά με την ιεροσύνη και την Ορθόδοξη θεολογία. Έπειτα η συζήτηση
επεκτάθηκε σε ζητήματα σχετικά με τη Μητέρα μας Εκκλησία, το
Οικουμενικό Πατριαρχείο, το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου καθώς και
για διάφορα θέματα επικαιρότητας. Από μια τέτοια συνάντηση δεν μπορούσαν
όμως να λείπουν οι ερωτήσεις σχετικά με την Εκκλησία και τους νέους.
Για να δείτε την υπόλοιπη εργασία, πατήστε εδώ

2. Συνομιλώντας με τον ιερέα της ενορίας μας

Πατέρας Νεκτάριος Κάνιας: «Η αγάπη είναι ο παράγοντας που θα
κρατήσει μια σχέση, όπως και η αγάπη για τον Θεό θα στηρίξει μια ζωή».
«Ο άνθρωπος πρέπει να αναζητήσει μια “πυξίδα” στην ζωή του. Για μας η
“πυξίδα” αυτή είναι ο Θεός και η αγάπη για τον συνάνθρωπο»
Την Τρίτη 26 Μαρτίου και στα πλαίσια του Μαθήματος των Θρησκευτικών, οι
μαθητές/μαθήτριες του Β3 του Βενετοκλείου 1ου Λυκείου Ρόδου είχαμε τη
χαρά να συναντήσουμε τον πατέρα Νεκτάριο Κάνια στην ενορία των Αγίων
Αναργύρων Ρόδου. Ο πατέρας Νεκτάριος μας υποδέχτηκε με θέρμη και με
ευχαρίστηση δέχτηκε να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Από αυτή τη θέση τον
ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία και κυρίως για την ειλικρίνεια στις
απαντήσεις και την Αλήθεια που μας μετέδωσε. Στη συνέχεια
απομαγνητοφωνήσαμε τις απαντήσεις και τις μεταφέρουμε με δικά μας λόγια.

Για να δείτε την υπόλοιπη εργασία, πατήστε εδώ

3. Ισραηλιτική Κοινότητα Ρόδου: Δίψα για ζωή

Κάρμεν Κοέν: Υπεύθυνη της Ιουδαϊκής Κοινότητας Ρόδου.
«Όλοι οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε αρμονικά. Η συμπεριφορά εξαρτάται
πάντα από την παιδεία που λαμβάνει ο καθένας στο σπίτι του.
«Ήταν το πιο μεγάλο ταξίδι που έκαναν οι Γερμανοί για να εξοντώσουν κόσμο,
παρόλο που ήταν στο τέλος του πολέμου και είχαν χάσει το πόλεμο. Ξεκίνησαν
από εδώ στις 23 Ιουνίου και έφθασαν στο Άουσβιτς στις 15 Αυγούστου. […]
Επίσης ξέρουμε από τα 2500 άτομα Εβραίους της Ρόδου, τα 1900 τα έστειλαν
στους θαλάμους αερίων την ίδια μέρα που έφτασαν. […] Τώρα είμαστε 20
άτομα εδώ».
«Ειδικά με τους μετανάστες οφείλουμε να θυμόμαστε ότι κανείς δε γίνεται
μετανάστης γιατί το θέλει. Αναγκάζεται να φύγει. Κι εμείς οι Έλληνες γίναμε στο
παρελθόν μετανάστες, γιατί αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τα σπίτια μας.
Οπότε να μάθουμε να δεχόμαστε τους μετανάστες, τους ανθρώπους
διαφορετικού θρησκεύματος ή κάθε ετερότητας και να τους σεβόμαστε»
Για να δείτε την υπόλοιπη εργασία, πατήστε εδώ

4. Θρησκεία
και
κοινωνία
Μια
έρευνα
μαθητών/μαθητριών του Βενετοκλείου Λυκείου

Στα πλαίσια των εργασιών στο Μάθημα των Θρησκευτικών
διενεργήθηκε έρευνα σχετικά με τη θρησκεία και την κοινωνία από τους
μαθητές/μαθήτριες του Β2 του σχολείου μας κατά το τρέχον σχολικό έτος
(2018-19). Ειδικότερα οι μαθητές/μαθήτριες ετοίμασαν ερωτηματολόγια για
θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τη θρησκευτικότητα και την
ειρηνική συνύπαρξη των πιστών διαφορετικής θρησκείας σε έναν τόπο. Στη
συνέχεια ζήτησαν τη γνώμη των συμμαθητών/συμμαθητριών τους. Για την
έρευνα πεδίου χρησιμοποίησαν ανώνυμα ερωτηματολόγια και αξιοποιήθηκε η
κλίμακα Likert (με άκρα «καθόλου» - «πάρα πολύ»). Η έρευνα διενεργήθηκε
τον Μάιο του 2019 και συμμετείχαν 133 μαθητές/μαθήτριες του Βενετοκλείου
1ου Λυκείου Ρόδου (63,1% μαθήτριες και 36,9% αγόρια) από όλες τις τάξεις.
Για να δείτε την υπόλοιπη εργασία, πατήστε εδώ

5. Οι θρησκείες για την ειρήνη

Στα πλαίσια της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης οι μαθητές/μαθήτριες μελέτησαν
διάφορες θρησκείες και δημιούργησαν αφίσες με θέμα: "Η ειρήνη στη
θρησκεία που ερευνήσαμε".
Για να δείτε τη συνέχεια, πατήστε εδώ

6. Εκπαιδευτική Εκδρομή: Τα
θρησκευτικά μνημεία της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου

Στις 9 Μαΐου 2019 οι μαθητές/μαθήτριες της Β΄ Λυκείου του Βενετοκλείου 1ου Λυκείου Ρόδου πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στα θρησκευτικά
μνημεία
της
Μεσαιωνικής
Πόλης
Ρόδου.
Πρώτος σταθμός της εκδρομής ήταν η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία του Αγίου
Φραγκίσκου Ασίζης. Η ξενάγηση έγινε στον προαύλιο χώρο, όπου οι
μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν την ιστορία της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Ρόδο, να γνωρίσουν το βίο του αγίου
Φραγκίσκου Ασίζης και ανακαλύψουν τη δυτική εκκλησιαστική
αρχιτεκτονική. Σχετικά με τον βίο του αγίου Φραγκίσκου μίλησε ο κος
Αλέξανδρος Βελιάδης, μαθηματικός του σχολείου μας.
Για να δείτε τη συνέχεια, πατήστε εδώ

